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1. Introduction  

The role of teachers in various educational contexts by evaluating their 

personalities and behavioral characteristics has always been the focus of 

researchers in the field of language education. Among these characteristics, 

teacher concern and the way the teacher interacts with students are very 

important. The concept of teacher concern refers to his concern for the problems of 

his students in various situations, which is expressed at different levels (Pishghadam, 

2022). The lowest level of concern is when the teacher, for various reasons, such as 

© 2023 LTS. 

All rights reserved 

Please cite this paper as follows: 
  
Jajarmi, H. (2023). The cultuling analysis of teacher concern: A case of the EFL teachers of 

language institutes. Language and Translation Studies, 56(2), 149-186. 
https://doi.org/10.22067/lts.2023.80086.1171 
 

 

 

R
ec

ei
v
ed

: 
1

6
 O

ct
o
b

er
 2

0
2

2
  
  
  

  
  
  
  
  

R
ev

is
ed

: 
0

2
 J

an
u

ar
y
 2

0
2

2
  
  
  
  
  
  
  
  

 A
cc

ep
te

d
: 

0
7

 J
an

u
ar

y
 2

0
2

3
  
  

  
  
  
  
  
  

P
u

b
li

sh
ed

: 
0

7
 J

an
u

ar
y
 2

0
2

3
  

 

 

DOI: 10.22067/lts.2023.80086.1171 

*
 C

o
rresp

o
n

d
in

g
 A

u
th

o
r: h

jajarm
i@

b
ah

arih
e.ac.ir 

   

 

Abstract Given the influential role of the emotional relationship between teachers 

and students in language learners’ achievements, this study investigated the cultuling 

of teacher concern in the context of language institutes. The purpose of analyzing this 

educational cultuling was to identify the levels of teacher concern and the related 

cultural components reflected in the discourse of English language teachers. To this 

end, through conducting 108 semi-structured interviews with teachers (82 women 

and 26 men; from 21 to 40 years old), 352 sentences embracing this cultuling were 

extracted to the point of saturation. Then, based on the emotioncy model, the data 

were classified into four levels: apathy, sympathy, empathy, and metapathy. They 

were then analyzed using the conceptual model of cultuling analysis. Results showed 

that empathy had a higher frequency than other levels of teacher concern in this 

educational context. Moreover, teachers expressed their concerns at different levels, 

with goals, such as changing behavior, providing learning conditions, creating 

motivation, maintaining privacy, not accepting responsibility, and expressing 

dissatisfaction. Based on cultural models, data analysis showed the cultural patterns 

of collectivism and holistic, respect-oriented, overstating, high-context, high-trust, 

long-term orientation, and benevolence in this educational context. By identifying the 

dominant culture in this educational context, the results of this study help to move 

toward euculturation and witness the realization of educational goals with greater 

quality and ease. 

Keywords: Teacher Concern; Conceptual Model of Cultuling Analysis; Apathy; 

Sympathy; Empathy; Metapathy 
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suppressing his feelings and emotions or not having the necessary skills to adapt to 

the conditions (Fahed & Steffens, 2021), shows a kind of indifference and apathy 

towards his students’ problems. On the other hand, teacher concern may appear at 

the level of sympathy, in the sense that he only tries to communicate superficially 

with his students and does not involve himself in their problems. At a higher level 

of concern, the teacher puts himself in the shoes of the students and empathizes with 

them. The remarkable point is that although empathy leads to the establishment of a 

positive and constructive relationship between the teacher and students, it happens 

at the moment, and at this level, the teacher only considers the moment of facing the 

problem and he is not concerned about the future of his students (Pishghadam, 2022). 

In this regard, Pishghadam (2022) introduces the concept of metapathy. According 

to him, metapathy is the highest level of concern by which a teacher, while 

understanding the student at the moment, tries to do something for him that will bring 

benefit to him in the future. It should be noted that in this case, the student may not 

realize metapathy correctly and may even see it in conflict with the spirit of empathy, 

and this will lead to his discomfort at the moment (Pishghadam, 2022; Pishghadam 

& Ebrahimi, in press). 

The discussion of teacher concern and its different levels can be examined from 

various perspectives, one of which is the cultural perspective. Obviously, at all levels 

of concern, we see a special discourse from the teachers. Therefore, considering the 

reciprocal and undeniable relationships among language, culture and thought, it is 

possible to explain the cultural characteristics of an educational context by 

examining words and sentences used in that context (cultulings; Pishghadam, 2015). 

In this regard, Pishghadam and Ebrahimi (2021) introduced the concept of 

educational cultuling. They believed that by identifying such cultulings, one can 

understand the dominant culture in educational contexts. These cultulings have a 

significant effect on the performance of the learners and their analysis, and as a 

result, the discourse engineering of the educational administrators can improve the 

quality of education and learning. 

Given that teacher concern for students can play a significant role in their future 

achievements (Zhang, 2022), the present study investigates the cultuling of teacher 

concern through a qualitative analysis of the interviews conducted with EFL teachers 

in light of the conceptual model of cultuling analysis (Pishghadam et al., 2020). As 

can be seen in Table 1, this study defines teacher concern in the context of language 

institutes at four levels of apathy, sympathy, empathy and metapathy (Pishghadam 

et al., 2022) and takes a step towards revealing the dominant educational culture in 

this context and improving it. 
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Table 1. Concern Types in Light of the Emotioncy Model (Adopted from 

104 Educational Concepts by Pishghadam, 2022, p. 85) 

Metapathy Empathy Sympathy Apathy 
Feeling 

Engagement 

×××××× ×××××× ×××××× Avolved Disengagement 

×××××× ×××××× Exvolved ×××××× 
Under 

engagement 

×××××× Involved ×××××× ×××××× Engagement 

Metavolved ×××××× ×××××× ×××××× 
Over 

engagement 

  
2. Method  

This qualitative study aimed to investigate the dominant level of teacher concern for 

his students in the context of language institutes. Since the interactions between the 

teacher and students are not limited to the classroom period and a small number of 

sessions, the researcher conducted semi-structured interviews with 108 English 

language teachers who were teaching English in language institutes. They were 

asked to describe their level of concern for the future of their students and to explain 

it by quoting their experiences in this regard. The participants consisted of 82 female 

and 26 male teachers in the age range of 21 to 40 years old and were undergraduate 

students or had a bachelor’s degree, a master’s degree and a doctorate in the fields 

of English language teaching, translation studies, and English literature. They taught 

at different proficiency levels from beginner to advanced for children, teenagers and 

adults. All the participants were teaching in Mashhad and the affluent areas of the 

city. Their teaching experience was from two to ten years. The interviews were 

conducted both face-to-face and online (through social networks). The data 

collection continued until reaching the saturation level and was done for four months 

(from June to September 2022) using convenience sampling. 

After transcribing the interviews, the researcher extracted and analyzed the 

sentences containing the cultuling of teacher concern in light of the conceptual model 

of cultuling analysis. The total number of extracted sentences was 352, which were 

classified into four levels: apathy (29 sentences), sympathy (98 sentences), empathy 

(154 sentences) and metapathy (71 sentences). 

 3. Results  

The results of this study indicated that the educational cultuling of teacher concern 

occurs in private and informal situations in addition to public and formal situations, 

and the teacher and the language learner relate to each other in an unequal and formal 

situation as well as an unequal and informal situation. Teacher concern for language 

learners occurs in both spoken and written forms. This educational cultuling is used 
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in different tones, such as friendly, admonitory, compassionate, and complaining, 

and the teacher expresses his concern at different levels with goals, such as changing 

the behavior of the language learner (metapathy), providing a suitable environment 

for learning and creating motivation (empathy), creating interest in learning 

(sympathy), and expressing dissatisfaction and preserving privacy (apathy).  

In addition, the analysis of the data showed that the cultuling of teacher concern 

is used abundantly at different levels of concern in the context of language institutes, 

and as a result, the teachers are at the emotioncy level of involvement in this regard. 

Based on the results of the interviews, in the investigated educational context, 

sympathy, empathy, and metapathy had a significantly higher frequency than apathy, 

suggesting that the teacher cares about the students though at the verbal level. 

Examining hidden cultural patterns in the language of teachers showed the dominant 

cultural patterns in this educational context, including collectivism and holistic, 

overstating, high-context, long-term oriented, respect-oriented and benevolence 

culture. 

4. Discussion and Conclusion  

In the first place, the findings of this study are consistent with the dominant culture 

of collectivism (Hofstede, 2001) of Iranians, which Nisbett (1998) calls holistic 

culture from a cognitive point of view. Teacher concern, especially at higher levels, 

shows that the teacher does not consider his success independent of that of the 

language learners. This finding is in line with the results of previous studies (e.g., 

Pishghadam & Ebrahimi, 2021; Pishghadam & Ebrahimi, in press; Pishghadam et 

al., 2021) in which the collectivistic culture of the Iranians has been acknowledged. 

On the other hand, the frequent use of sympathy by teachers can be regarded as 

an expression of the Iranians’ overstating culture, which is also found in this 

educational context. According to Meyer (2014), unlike understating societies where 

people express their real feelings and emotions directly and without compliments, in 

overstating societies people often express them indirectly and in a complimentary 

way. Regarding the teacher’s concern at the level of sympathy, the fact that the 

teacher does not perform any special action for the student and only sympathizes 

with him, and characteristics, such as the use of sentences that seem milder reveals 

this cultural dimension. 

The results also indicated that the teacher values the relationship between himself 

and the students and the important role of trust in their relationship, which is the 

reminder of a high-context culture (Hall, 1976) in this educational setting. Since 

understanding meaning in high-context cultures happens by relying on the physical, 

social and psychological context of the discourse, the rapport between the teacher 

and the language learner is very important. Therefore, it can be seen that the greater 

the rapport between them, the students talk about their problems more freely and the 

teacher receives more positive emotions from the students. In contrast with the 
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findings of Pishghadam and Jajarmi’s (2014) study, which showed a prevailing low-

trust culture in the context of research in the country, this study revealed a high-trust 

culture (Fukuyama, 1995) in the context of language education in the investigated 

setting. It means that the relationship between the teacher and the language learner 

is based on trust. 

In addition, empathy and metapathy indicate the culture of long-term orientations 

(Hofstede, 2001) in this educational setting. This means that the teacher does not 

only consider the present time and feels concerned for the future of the learners as 

well. In addition, from the point of view of Bond’s (1987) value orientations, the 

culture of benevolence appears in the teacher’s concern at the levels of metapathy 

and empathy, and even sympathy. According to Schwartz (2007), benevolent 

orientations in collectivist societies are manifested only in intragroup relations, while 

in the present study, the investigation of teachers’ discourse about their concern for 

their language learners showed that this is not true about the target educational 

context. 

The results of this study also showed that empathy has a higher frequency than 

other levels of teacher concern in this educational setting. However, the high 

frequency of sympathy, which was in the second place, can indicate the tendency of 

the teachers to just sympathize with students, which emerges as a result of 

unfavorable working conditions and dissatisfaction. The findings of this study depict 

part of the prevailing culture of the educational setting at language institutes 

concerning the cultuling of teacher concern. They can be used to evaluate the hidden 

reasons for using this cultuling in order to move towards euculturation in educational 

contexts (Pishghadam & Ebrahimi, 2021). In this regard, it is suggested that the 

administrators pay more attention to maintaining a healthy culture of empathy and 

effective communication among the activists in this area and try to remove obstacles. 

On the other hand, this research focused on language institutes; it is suggested that 

further studies examine other educational settings to present a more comprehensive 

cultural depiction. In addition, more detailed studies can be done concerning this 

cultuling by taking into account variables such as gender, age, education, teaching 

experience, and the social and economic class of the teacher and the learners. 



 

  

وامل ع بررسی دارد، آموزانزبان یدر دستاوردها یمعلّم و شاگرد نقش مهم نیب یارتباط عاطف کهییازآنجا چکیده

وامل ع نیاز ا یکیشاگردانش  یمعلّم برا یبرخوردار است. ابراز نگران ییبالا تیّ رابطه از اهمّ نیدر ا رگذاریتأث

 نیر ااست. د یزبانِ آنان قابل بررس کاویفرهنگ قیو از طر افتهیکه در گفتمان معلّم تبلور  شودیبرشمرده م

ح سطو ییبا هدف شناسا ،یسیمعلّم در بافت مؤسسات آموزش زبان انگل نگرانیزباهنگ دل ،یفیپژوهشِ ک

 801انجام  قیمنظور، از طر نیقرار گرفت. بد یمربوط به آن، مورد بررس یفرهنگ هایمعلّم و مؤلفه مندیدغدغه

 نیا حاوی گفتارپاره 258سال(،  00تا  88 یسن ۀمرد؛ در باز 82زن و  18با مدرّسان ) افتهساختاریمهین ۀمصاحب

م با معلّ نگرانیدر قالب چهار سطح دل «جامَدیَهَ» الگوی اساس بر هازباهنگ تا حد اشباع استخراج شد. سپس داده

 لیورد تحلزباهنگ م لیتحل یمفهوم یالگو ازشد و با استفاده  میتقس یو فرادل دلیدرون ،لیدبرون ،دلیچیه نیعناو

بافت  نیدر ا یمعلّم بسامد بالاتر مندیدغدغه گرینسبت به سطوح د دلینشان داد که درون جیقرار گرفتند. نتا

 طیدر رفتار، فراهم آوردن شرا رییتغ جادیهمچون ا یزباهنگ در سطوح مختلف با اهداف نیا ن،یدارد. همچن یآموزش

 اساس بر هاداده لی. تحلشودیاستفاده م یتیو ابراز نارضا تیمسئول رفتنینپذ م،یحفظ حر زه،یانگ جادیا ،یریادگی

 ،قوی بافت افزوده، اغراق ،محوری احترام ،یگرنو کل گراییجمع هاینشانگر فرهنگ زین یفرهنگ الگوهای

 ندکیمطالعه کمک م نیا جیاست. نتا یبافت آموزش نیدر ا یرخواهیبلندمدّت و خ هایریگیاعتمادافزوده، جهت

ف شاهد تحقق اهدا جهیگام برداشت و درنت فرهنگیدر جهت به ،یآموزش طیمح نیفرهنگ غالب در ا ییبا شناسا

 بود. شتریو سهولت ب تیفیبا ک یآموزش

یفرادل ؛دلیدرون ؛دلیبرون ؛دلیچیه ؛زباهنگ لیتحل یمفهوم یالگو ؛معلّم نگرانیزباهنگ دل ها:کلیدواژه  
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 مهمقدّ. 1

 واشییخصیییتی و رفتاری  های مختلفویژگی ارزیابیآموزشییی با  هایدر انواع بافت معلّمنقش 

ها، پژوهشییگران حوزۀ آموزش زبان قرار داشییته اسییت. از میان این ویژگی توجّههمواره مورد 
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 .زیادی برخوردار است اهمّیّتبا شاگردان از  معلّمآن نحوۀ تعامل  درنتیجۀو  8«معلّمنگرانی دل»

مندی وی در مقابل مسیالل یا مشییکلات شاگردانش در شرایط به دغدغه معلّمنگرانی مفهوم دل

ترین سطح . پایین(8088قدم، )پیش شییودکه در سییطوح مختلف ابراز می گوناگون اشیاره دارد

به دلایل مختلفی از جمله سرکوبگری احساسات و هیجانات  معلّممندی زمانی است که دغدغه

و  حسیبی(، نوعی 8088، 8خود و یا نداشتن مهارت لازم برای تطابق با شرایط )فاهد و استفنز

 مندیدهد. از سییویی دیگر، دغدغهدر مقابل مسیالل شییاگردانش از خود نشیان می 2علاقگیبی

کند؛ به این معنا که وی تنها سییعی بروز و ظهور پیدا  0ممکن اسییت در سییطح همدردی معلّم

کند و خود را درگیر مسالل آنان نکند. در سطح  زبانیهمسیطحی با شیاگردانش  طوربهکند می

، درواقع کند.می 5دهد و با او همدلیخود را جای شاگرد قرار می معلّممندی، بالاتری از دغدغه

 یهادگاهیو د اتیتجرب ق،لایع درکاست که  یفرااحسیاسییا  یشیناختعمدتاً  یمفهوم یهمدل

بر (. 8008 ،ییغمای) ردیگیرا در بر م درک نیبه اشیتراک گذاشتن ا تیظرف همچنین و یگرید

ریشییه در درک شییرایط و موقعیت عاطفی و هیجانی شییاگردان دارد  معلّم این اسییاس، همدلیِ

و بیاعیا ایجاد نگرش متبت شیییاگردان نسیییبت به خود و همچنین  (8002، 2)آیزنبرگ و لیو

 باوجوداینکهست که ا این توجّهنکتۀ قابل (. 8080، 7پیشهشیود )ظهوریان و زراعتآموزش می

 اتّفاقا در لحظه امّ ،شودمی و شیاگرد معلّم تبت و سیازنده بینرابطۀ م موجب برقراریهمدلی 

گیرد و تنهیا همیان لحظیۀ رویارویی با مسیییئله را در نظر می معلّمافتید و در این سیییطح، می

 .(8088قدم، )پیش مندی برای آیندۀ شاگردانش ندارددغدغه

فرادلی کند. به اعتقاد وی می معرّفیرا  1«فرادلی»( مفهوم 8088قیدم )در این راسیییتیا، پیش

ش که طرف مقابل حالیدرعینآن فرد  واسطۀبهمندی است که نگرانی و دغدغهبالاترین سطح دل

کند کاری برای او انجام دهد که در آینده برای او نفعی به کنید، تلاش میرا در لحظیه درک می

                                                            
1. teacher concern 

2. Fahed & Steffens 

3. apathy 

4. sympathy 

5. empathy 

6. Eisenberg & Liew 

7. Zohoorian & Zeraatpishe 

8. metapathy 



 852...                                                              نگرانی معلّم: موردی از مدرّسان بررسی زباهنگ دل 

 

همراه داشیته باشید. لازم به رکر اسیت که در این حالت، ممکن است مخاطب درک درستی از 

ی آن را در منیافیات بیا روح همیدلی ببیند و این امر منجر به ناراحتی رادلی پییدا نکنید و حتّف

 ،متالعنوانبه. (قدم و ابراهیمی، در حال چاپ؛ پیش8088، قدم)پیش مخاطب در لحظه شیییود

خواهد در نگرانی برای آیندۀ شییاگردش از او میی اشییاره کرد که در جهت دلمعلّمتوان به می

رزحمت انجام دهد. در این شیییرایط شیییاگرد تی کوتاه تکلیفی پُترم در مدّامتحانات پایانبرهۀ 

شییرایط او را درک نکرده و در  معلّمبیند ممکن اسییت از اینکه چون تنها لحظۀ پیش رو را می

قابل ی در مزمانی که او درگیر امتحاناتش است از او تکلیف دیگری خواسته ناراحت شود و حتّ

انجام داده است به صلاح و  معلّمشود که چقدر کاری که  توجّها در آینده مامّ ،بگیرد جبهه معلّم

 منفعت او بوده است.

های گوناگونی قابل از دیدگاه اومندی و سیییطوح مختلف دغیدغیه معلّمنگرانی بحیا دل

سییطوح  بدیهی اسییت در همۀآنان دیدگاه فرهنگی اسییت.  ترینمهمبررسییی اسییت که یکی از 

ویه به رابطۀ دوس توجّهبنابراین، با  ؛هستیم مدرّسانی از سوی ، شاهد گفتمان خاصّمندیدغدغه

تارهای گفها و پارهتوان با بررسیییی وا ه، میافراد تفکّر ۀو انکارناپذیر میان زبان، فرهنگ و نحو

 ین نمودرا تبیبافت ، خصوصیات فرهنگی آن ها()زباهنگ آموزشیمورد استفاده در بافت زبانی 

را  «زباهنگ آموزشییی»مفهوم ( 8000و ابراهیمی ) مقدشیپ(. در همین راسییتا، 8228، مقدشیپ)

ی هاطیمح به فرهنگ غالب در توانیم هازباهنگ گونهاین ییبا شیناساو معتقدند نموده  معرّفی

 در عملکرد فراگیرانسییزایی هب تأثیرها این زباهنگ کهازآنجایی ،آنان زعمبه .برد یپ آموزشییی

موزش آکیفیت  منجر به ارتقای ،آموزش انیگفتمان متول یمهندس درنتیجهدارند، واکاوی آنها و 

 خواهد شد. یادگیریو 

و  «فرادلی»وا ۀ ضییمن تعمق در مفهوم تا بر آن اسییت  پژوهش، این آنچه گفته شیید بنا بر

از منظر  معلّمنگرانی دلهمدلی، به واکاوی زباهنگ و  زبانیهمهایی همچون وا ه تفیاوت آن با

های آموزشیی مختلفی از جمله دانشگاه، مدرسه و مؤسسۀ محیط کهازآنجایی آموزشیی بپردازد.

مؤسییسات بافت این زباهنگ آموزشییی،  ترقیدقآموزشیی در کشیور وجود دارند، برای مطالعۀ 

 وجّهتدلیل انتخاب این محیط آموزشی این است که با . شیده اسیتگرفته  آموزش زبان در نظر
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ه المللی، تعداد بسیییار زیادی از فراگیران بزبان بین عنوانبهیادگیری زبان انگلیسییی  اهمّیّتبه 

برای  معلّمنگرانی دلبنابراین، با این باور که رویکرد ؛ آورنیدمؤسیییسیییات روی می گونیهنیا

پژوهش حاضر ، (8088، 8) انگ ندۀ آنان تأثیرگذار باشددستاوردهای آیتواند در شاگردانش می

وی الگ در پرتو زبان انگلیسیییی مدرّسیییانهای به عمل آمده با از طریق تحلیل کیفی مصیییاحبه

در بافت  معلّمنگرانی دلزباهنگ  ،(8080همکیاران، و  قیدمپیش) 8مفهومی تحلییل زبیاهنیگ

تبیین و فرادلی  5دلی، درون0دلیبرون ،2دلیدر قالب چهار سطح هیچرا  مؤسسات آموزش زبان

در جهت آشیکارسیازی فرهنگ آموزشی غالب در این  مدرّسیانکاوی زبان و با فرهنگ کندمی

 دارد.گام برمی بخشیدن به آنتعالی بافت و 

 پژوهش پیشینۀ. 2

 زباهنگ. 1. 2

شیییناسیییان، همواره مورد تأکید و مداقۀ زبان تفکّراز دیربیاز همبسیییتگی بین زبان، فرهنگ و 

 1(، هالیدی8252،8252) 7ا هیپ(، 8252) 2ورف همچون شییناسییان زبانشییناسییان و روانجامعه

( قرار گرفته است. برای 8220، 8002) 80( و آگار8271، 8212) 2(، ویگوتسیکی8275، 8220)

آنها دربارۀ دنیای اطراف  تفکّرها و شیییوۀ فهم انسییان بر این اعتقاد بود که( 8252متال، ورف )

در ابتدا با  ، ویگریدعبارتبهکنند. ساختار زبانی است که بدان تکلم می تأثیرخود عمیقاً تحت 

 88انسییان اسییت( و سییپس نسییبیت زبانی تفکّردهندۀ )زبان شییکل 88ۀ جبر زبانیارالۀ فرضیییّ

 توانند درکدر صییورتی می هاانسییان عی بود کهزبان اسییت( مدّ تأثیربینی انسییان تحت )جهان

                                                            
1. Zhang 

2. conceptual model of cultuling analysis 

3. apathy 

4. sympathy 

5. empathy 

6. Whorf 

7. Piaget 

8. Halliday 

9. Vygotsky 

10. Agar 

11. linguistic determinism  

12. linguistic relativity  



 851...                                                              نگرانی معلّم: موردی از مدرّسان بررسی زباهنگ دل 

 

آگار  علاوه بر این،محیط خود داشیته باشیند که دارای ریشۀ زبانی یکسانی باشند.  مشیترکی از

به پیوند ناگسییسییتنی بین زبان و فرهنگ اشییاره نموده و  8«زبافرهنگ»مفهوم  معرّفی( با 8220)

ر آن ب تمرکزطریق  کند که ازای برای زبافرهنگ مبدأ توصییییف میدریچه عنوانبیهفرهنیگ را 

(، چیزی که باعا 8002آگار ) زعمبهسییازد. بافت زبافرهنگ مقصیید، آن زبان را قابل درک می

های دیگری نیز وجود دارند، لحظاتی هسییتند که افراد در شیود به این فکر بیفتیم که فرهنگمی

 توقع مواجه شدن کنیم یادهند که ما آن را درک نمیگویند یا کاری انجام میموقعیتی چیزی می

ۀ به سییاز توجّهتوان دریافت که فهم یک زبان مسییتلزم با آن را نداریم؛ در چنین شییرایطی می

 فرهنگ است.

)ترکیب دو وا ۀ زبان و  8«زبیاهنیگ»( بیا ارالیۀ مفهوم 8228)قیدم پیشدر همین راسیییتیا، 

ابی به دستیفرهنگ(، بار دیگر بر تبلور خصیوصییات فرهنگی جامعه در زبان صییّحه گذاشته و 

تر، به بیان دقیق نامید. 2«کاوی زبانفرهنگ»فرهنگ یک جامعه از طریق بررسی زبان مردم آن را 

شوند که نمایانگر فرهنگ مردم هستند هایی اطلاق میهای متعلق به یک زبان به عبارتزباهنگ

نها شیناسایی آ توان الگوهای فرهنگی مسیتتر در زبان را آشیکار نموده و باو با بررسیی آنها می

قدم و همکاران، ؛ پیش8080قدم و ابراهیمی، برداشیییت )پیش 0گامی مؤثر در جهت به فرهنگی

ارعان کرد با یافتن یک  5«فرازباهنگ»مفهوم  معرّفی( با 8228)قیدم پیش(. علیاوه بر این، 8000

دا تکرد بلکه ابکشور را مشخص یک فرهنگ شیود زباهنگ خاص از بطن گفتار یا جملات نمی

به بتوان شاید تا  نمودموضوع را جستجو  کی با بوطهای مرزباهنگ و ید زبانعبارات متعدّباید 

، زباهنگ، متشییکل از درواقع .دسییت یافتکشییور  کیغالب خاص در  یفرهنگیک الگوی 

 ،متالعنوانبهشود. حاصل می مجموع چند زباهنگچندین عبارت زبانی اسیت و فرازباهنگ از 

تواند عملکردهای مختلفی همچون تمجید )شما همیشه بهترینید(، بخشیی که میزباهنگ تعمیم

گریزی )کلًا دخترا ریاضیشون خوب نیست( خودستایی )همه بهم میگن خوشگلی( و مسئولیت

                                                            
1. languaculture 

2. cultuling 

3. culturology of language 
4. euculturing 

5. metacultuling 
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گیرد. این بدان معناست که ایرانیان به قرار می 8«گراییجمع»داشته باشد زیرمجموعۀ فرازباهنگ 

گرایی، غالباً از منظر عضییوی متعلق به یک گروه نظرات خود را بیان دلیل داشییتن فرهنگ جمع

 (.8080و همکاران،  میدانی، ابراهیمی، ناجیقدمیک فرد مستقل )پیش عنوانبهکنند تا می

توان به دی در حوزۀ زباهنگ انجام شیده است که از آن جمله میهای متعدّتا کنون پژوهش

سییتایی درکمزباهنگ  (؛8000قدم و ابراهیمی، )پیش زنیبرچسییب آموزشییی بررسییی زباهنگ

و  فیروزیان پوراصییفهانی، قدمپیشی )محورگناه ای یمحورشییرم(، 8222ی، پناه کرماندانیزپور)

(، ناسیییزا )مهرابی و 8222و همکاران،  ، درخشیییانقدمپیشنگری )(، متبیت8222همکیاران، 

قدم و وحیدنیا، (، دعا )پیش8225 قدم و عطاران،(، قسیییمیت )پیش8222محمودی بختییاری، 

 ( اشاره نمود.8222و همکاران،  قدمپیش( و نفرین )8220

 الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ. 2. 2

( با هدف شییناخت فرهنگ غالب جوامع و تلاش برای 8080)درخشییان و  ابراهیمی، قدمپیش

 یهوممف یالگورسییدن به تعالی فرهنگی از طریق کشف الگوهای درست و نادرست فرهنگی، 

 ،یطیعوامل مح تحلیلبا آنان این الگو  زعمبه نمودند. معرّفیرا  (8)شیییکل  زبیاهنگ لییتحل

 برای واکاوی الگویی جامع ،های زبانیو با در نظر گرفتن تفاوت یجیانیه-ی و حسییییفرهنگ

ندۀ این الگو زبه توضیح هر یک از عوامل سا آید. در ادامهیک جامعه به شیمار میهای زباهنگ

 .پرداخته شده است

                                                            
1  . collectivism 
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 (11، ص. 2424، درخشانو  ابراهیمی، قدمیش)پ. الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ 1شکل 

 

 (SPEAKING یالگو) 1یطیعامل مح. 1. 2. 2

موضیوعی فرهنگی اسییت که کاربرد آن به بافت اجتماعی وابسته ( زبان 8278)به اعتقاد هایمز 

دانستن یک زبان را چیزی فراتر از دانش وا گان و ، 8«ارتباطی توانش»ه وی با ارالۀ نظریّ. است

ا به یدانش کاربردشییناسییی و زبانی به بافت برون توجّه اهمّیّت برشییمرده و برقواعد دسییتوری 

اسییتا، ر همیندر  فرهنگی و اجتماعی تأکید ورزید. عبارتی اسییتفاده از کلام متناسییب با بافت

 تحییت عنوان الگویی قییالییب کلّ 1را در عنییایی گفتمییان عیوامییل تییأثیرگییذار بر تعبیر م

«SPEAKING» نمود که به شرح زیر است. معرّفی 

 دوبه این دو مؤلفه به  توجّهکه با  اشیییاره دارد  2( به موقعیت زمانی و مکانیS) لاوّ عامل

مربوط به  (Pعامل دوم )شود. می بندیغیررسمی تقسیم/ رسیمی و خصیوصیی/ عمومیگروه 

ن، س یت،ون جنسیهمچ ییرهایمتغ با در نظر گرفتن که اسیتدر یک گفتمان  0کنندگانشیرکت

امل های مربوط به تحلیل این عدر گفتمان، پیچیدگی کنندهشرکتافراد  انیم هبطرا نوع و یتمل

                                                            
1. environmental factor 

2. communicative competence 

3. setting 

4. participants 
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 کنندگاناز طرف دیگر، از لحاظ قدرت و فاصییله، شییرکت د.ریگیقرار م توجّهمورد  خوبیبه

؛ ار(همکدو )مانند  یو رسم ترازهمگیرند: موقعیت متفاوت قرار می چهاردر نسبت به یکدیگر 

نابرابر و  )مانند کارفرما و کارگر( و ی؛ نابرابر و رسییمدوسییت(دو ی )مانند میو صییم ترازهم

، به مقاصد و نتایج مورد انتظار از یک 8(، هدفEعامل سوم ) .)مانند مادربزرگ و نوه( یمیصم

ر تعیین دآهنگ گفتمان و شرایط گفتمان همچنین، در نظر گرفتن . گرددبازمیگفتمان مشخص 

 .(8227؛ هایمز،8222و همکاران،  یپوراصفهان انیروزیف ،قدمشی)پبسییاری دارد  اهمّیّتهدف 

به اقدام یک  (8278) 2که به تعبیر گافمن اسیییت 8گفتمان ترتیب عملکرد( Aعیامیل چهارم )

 ، ترتیبدیگربیانبهشیییود. در پاسیییه به آن اطلاق میمخاطب اقدام  ،کننده و در مقابلشیییرکت

ی گفتمان که بسییته به هر نوعِ شییکل و قالب کلی یک رویداد زبانیعملکرد عبارت اسییت از 

عامل پنجم . (8222و همکاران،  پور آرانیقربان) شودخاص به شیکل و قالب خاصیی بیان می

(K)، یشکال خاصّ های مختلف به اَ در موقعیت کهشیود ، به شییوۀ بیان معطوف می0حن کلامل 

ربان، مه ز،یآمدلسیییردکننده، طعنهتواند دوسیییتانه، ، لحن کلام میمتالعنوانبهد. کنبروز پیدا می

 2، ابزار گفتمان(I) عامل شیشم(. 8080، 5افباشید )واردو غیره  زیتهدیدآم ه،خصیمانطنزآلود، 

ی کلّ  کانال ارتباطی شامل دو دستۀ کند.می توجّهکنندگان اسیت که به کانال ارتباطی بین شرکت

 فرهنگی .به هنجارهای اجتماعی، 7قوانین گفتمان، (N) عامل هفتمشود. نوشتاری و گفتاری می

برای متال، بلند صحبت کردن در یک جامعه بر سیبک گفتمان در هر جامعه اشیاره دارد. حاکم 

یک  عنوانبهای دیگر در جامعه کهدرحالیشیییده باشییید عادی و پذیرفتهکیاملاً ممکن اسیییت 

، چارچوب تولید 1(، نوع گفتمانGعامل هشیییتم )، درنهایتی شیییود. ناهنجاری اجتماعی تلقّ

 دهدقرار می توجّهمورد المتل و غیره را گفتمان شیییامل داسیییتان، شیییعر، نامه، دعا، ضیییرب

 .(8227)هایمز،

                                                            
1. end 

2. act sequence 

3. Goffman 

4. key 

5. Wardhaugh 

6. instrumentalities 

7. norms 

8. genre 
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 «SPEAKING» یالگو( با ارعان به این امر که 8000و همکاران ) قدمپیش، از سویی دیگر 

ز حیا اهای فرهنگی بین جوامع مختلف هایمز الگویی مناسب برای به تصویر کشیدن تفاوت

وان تواکاوی زبانی است، اظهار کردند با اضافه کردن مؤلفۀ هیجان به هشت مؤلفۀ این الگو می

م ، مفهوترتیباینبهو فرهنگ نهفته در یک جامعه اراله داد.  تفکّراز نحوۀ  تریدقیقنمودِ 

ی الگونگاری هیجانی ارتباط )( به مفهوم قومSPEAKING یالگو) 8نگاری ارتباطقوم

E.SPEAKING) معّرفی( با 8000و همکاران ) قدمپیش، دیگرعبارتبهشود. بسط داده می 

بار هیجانی )متبت یا منفی( وا گان و  گرفتننظر در  اهمّیّت، بر «8زباهیجان فرهنگی»مفهوم 

 .گفتارهای زبانی در تفسیر فرهنگی تأکید ورزیدندپاره

 فرهنگی( هایالگو) 3فرهنگیعامل  . 2. 2. 2

گفتارهای ها و پارهوا هل اوّ لایۀشیییود. انجام می لیایهدر دو  زبیاهنیگ لییتحل یمفهوم یالگو

لایۀ دوم در سییطحی دهد و را مورد واکاوی قرار می در جامعه ربسییامد مربوط به هر زباهنگپُ

و  ابراهیمی، قدمپیش) نمایدهای فرهنگی یک جامعه را آشیییکار میها و انگارهتر، ارزشعمیق

افراد یک در رهن مشییترک از دانش فرهنگی  اندعبارتهای فرهنگی انگاره .(8080 ،درخشییان

در قالب و  (8217، 0شییوند )کوین و هالندمفروض و بدیهی انگاشییته می صییورتبهجامعه که 

؛ (8007، 5)مارکوس و همدانیمردم رواج دارند در ارتباطات اجتماعی نهان پالگوهیایی پییدا یا 

 تواندمی دهیدیمدر آن رخ  یکیه ارتبیاطیات انسیییان یفرهنگ بیافیت کیهازآنجیاییبنیابراین، 

الگوهای (، بررسییی 8081، 2نیولیپ) باشییدداشییته  یانسییان اتبر تعاملرا  تأثیر نیترکنندهنییتع

 ضروری است. فرهنگی

                                                            
1. ethnography of communication 

2. cultural emoling 

3. cultural factor 

4. Quinn & Holland 

5. Markus & Hamedani 

6. Neuliep 
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 تریندهشیکی از شناخته .اندشده معرّفیمتفاوتی  یفرهنگ یهاالگو طی تحقیقات گسیترده،

، 2فاصله قدرت ،8گراییجمع-فردگراییعد شش بُ شامل که ستا 8هافسیتد آنها الگوی فرهنگی

 .تهای بلندمدّگیریو جهت  2گیریسیییخت-گیری، سیییهل5نگریزن-، مردنگری0ابهام گریزی

، متالعنوانبه(. 8080؛ هافستد و همکاران، 8008)هافستد، شود می 7تمدّهای کوتاهگیریجهت

در یک جامعه مربوط  هر فرد گذاری استقلال شخصیدرجۀ ارزش به گراییجمع-فردگراییبُعد 

استقلال و منافع افراد  فردگرا در جوامع این معنا کهبه . (8005، 1)شالروف و همکاران شیودمی

معطوف به ترجیح  گراجمع ۀامعجو در مقابل، دهند ترجیح می بر دیگرانرا خود شیییخصیییی 

که منجر به وابستگی افراد به دیگران جهت انتخاب و  اسیتمنافع دیگر اعضیای گروه بر خود 

و  80افزودهدستۀ اغراقبه دو را ها فرهنگ (8080) 2میراز منظری دیگر،  .دگردگیری میتصیمیم

ده ید قتعارف و اغرا ،در واکنش افراد ،افزودهاغراقجوامع در ند. کتقسیییم می 88کاسییتهاغراق

فراد ا ،کاستهاغراق در جوامع کهدرحالی کنندنظرات خود را غیرمستقیم بیان میافراد شیود و می

علاوه بر این، فوکویاما . کنندبیان میای نظرات خود را صییادقانه، مسییتقیم و بدون هیچ ملاحظه

فرهنیگ افراد ییک جیامعیه را بر اسیییاس میزان اعتمیاد آنیان به یکدیگر به دو گروه ( 8225)

 کندبندی میتقسیییمبالا( فرهنگ اعتماد ) 88و اعتمادافزوده( فرهنگ اعتماد پایین)اعتمادکاسییته 

یک جامعه در ارتباطات فرهنگی  (2827) 82، هالاز سییوی دیگر. (8220قدم و جاجرمی، )پیش

بر خلاف (، 8081به تعبیر نیولیپ ) کند.تبیین می 80در قالب دو بافت فرهنگی قوی و ضعیفرا 

                                                            
1. Hofstede 

2. individualism/collectivism 

3. power distance 

4. uncertainty avoidance 

5. masculinity/femininity 

6. indulgence/restraint 

7. long-term orientation/short-term orientation 
8. Shulruf et al. 

9. Meyer 

10. overstating 

11. understating 

12. low-trust and high-trust cultures 

13. Hall 

14. high-context and low-context cultures 
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کی، اجتماعی بافت فیزی رب تکیهبا  معنابرداشت در بافت فرهنگی قوی، بافت فرهنگی ضعیف، 

 .شودمی انجامگفتمان و روانی 

 (جامَدیَهَ)الگوی  1یجانیه-یعامل حس. 1. 2. 2

هیجانات افراد علاوه بر عوامل محیطی و الگوهای فرهنگی،  زباهنگ لییتحل یمفهوم یالگودر 

الز حکننده در ارتباطات کلامی عاملی تعیین عنوانبهنیز یا مفهوم  وا هنسیییبت به یک جیامعیه 

 + هیجان) «جامَدیَهَ» یالگواز های یک جامعه برای تحلیل زباهنگ. به این منظور، است اهمّیّت

حس یا حواس درگیر شییده در مواجهه با » فۀسییه مؤلکه متشییکل از  (8085 قدم،شیپ بسییامد؛

 شودبهره برده میاسیت « وا ه مواجهه بابسیامد »و « نسیبت به وا هایجاد شیده هیجان »، «وا ه

 8بار هیجانیدارای هر زبان وا گان ، الگواین بر اسیییاس  در حال چاپ(. ،یمیو ابراه قدمشی)پ

در  کارگیری حواس گوناگونبه درنتیجۀبار هیجانی  که آن جامعه هستند افراد آنبرای متفاوتی 

دم و قپیشکنند )را نسییبی میشییناخت افراد  ،هاآنبسییامد  تأثیرتحت  ووا گان رویارویی با 

 (.8082همکاران، 

 صیییورتبهو هفت زیرمؤلفه اسیییت که شیییامل چهار مؤلفه ( 8)شیییکل  جامَدیَهَالگوی 

ین اکشد. مختلف شییناخت افراد از یک وا ه یا مفهوم را به تصویر میسیطوح مراتبی سیلسیله

 5آگاهی، برون( 0تهی جامَدیَهَ)  2آگاهیهیچاز  اندعبارتهای آنان هیا بیه همراه زیرمؤلفیهمؤلفیه

( و 1درونی و جامع جامَدیَهَ)  7آگاهی(، درون2حرکتی.لمسیییی و شییینیداری، دیداری جامَدیَهَ)

آگاهی، فرد چیزی هیچ در مرحلۀ. (8221قدم و همکاران، پیش؛ 80مرجع جیامَدیَهَ) 2فراآگیاهی

اثر  درسییپس ی نسییبت به آن ندارد. داند بنابراین هیچ هیجان خاصییّ نمی یا چیز وا هیک  دربارۀ

                                                            
1. sensory-emotional factor 

2. emotional load 

3. avolvement 

4. null emotioncy 

5. exvolvement 

6. auditory, visual, and kinesthetic emotioncy 

7. involvement 
8. inner and arch emotioncy 

9. metavolvement 

10. mastery 
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رسیید و یک نوع هیجان آگاهی میآن به مرحلۀ برون ، دیدن و یا لمس کردنآنشیینیدن دربارۀ 

د و به کنفرد چیزی را مسییتقیماً تجربه می کهیهنگامدر سییطحی بالاتر، کند. تجربه میرا  8دور

 8رسد و هیجانات نزدیکمیآگاهی مرحلۀ درون لاعات بیشتر دربارۀ آن است بهدنبال کسب اطّ

رسید که درک عمیقی نسیبت به موضوع به حدی می فرد که یزمان، تیدرنهاکند. را تجربه می

 یجامَدیَهَح یعنی سط سطحبالاترین کننده باشد، در تواند تولیدخود نیز می کهیطوربهپیدا کرده 

هر  رسییید کهبنابراین، بدیهی به نظر می؛ (8080 ،یمیو ابراه قدمپیشگیرد )میفراآگاهی قرار 

ه کار در کلام خود ببیشتر بیشیتر باشید، آن را فرد نسیبت به یک وا ه یا مفهوم  جامَدیَهَ چقدر

به ند. کاز سطح فردی به سطح اجتماعی تسری پیدا میشناختی برد. این امر از دیدگاه جامعهمی

در کنند ی برای مردم تولید میجامَدیَهَچیه درجۀ  کیهاین از حییاهیا زبیاهنیگ این معنیا کیه

 .ی، در حال چاپ(و ابراهیم قدمپیش) گیرندمتفاوتی قرار می هایبندیدسته

در گذشیییته اسیییتفاده شیییود که هایی اطلاق میآگاهی به زباهنگزباهنگ هیچ، ترتیباینبه

هایی آگاهی به زباهنگزباهنگ بروناربردی در کلام مردم ندارند. ا امروزه هیچ کامّ ،اندهشییدمی

 . ازندارندجایگاهی کاربرد آنها تنها در سطح متون است و در کلام مردم اشیاره دارد که قدیمی 

مورد که از گذشییته تا به امروز شییود هایی میآگاهی شییامل زباهنگزباهنگ درون طرف دیگر،

نگ زباه، تیدرنها شوند.یافت می وفوربهو در تعاملات روزمرۀ آنان  اندمردم بودهعموم استفادۀ 

ای هافراد برجسته و سرشناس )متل هنرپیشه توسّطکه شیود هایی گفته میفراآگاهی به زباهنگ

طهای مدیدی تتلویزیون( در یک جامعه گسییترش یافته و سییپس تا مدّسییینما و  م عمو توسییّ

با . ی، در حال چاپ(و ابراهیم قدمپیش ؛8080، یمیو ابراه قدمپیش) گردندمردم اسیییتفاده می

نقش مهمی در تحلیل  هازباهنگ یجامَدیَهَ رواضح است که واکاویگفته شید، پُ آنچهبه  توجّه

در یک جامعه ها و موضییوعات مختلف را نسییبت به وا هسییطح هیجان افراد  چراکهآنان دارد 

 .ی، در حال چاپ(و ابراهیم قدمپیش) سازدآشکار می

                                                            
1. distal emotion 

2. proximal emotion 
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 (211، ص. 1118 قدم و همکاران،پیش) مبسوط جامَدیَهَ. الگوی 2شکل 
 

در حوزه زباهنگ بیانگر این است که چارچوب نظری اکتر  شدهانجامهای بررسیی پژوهش

( بوده است )درخشان، 8227ها، الگوی هایمز )پژوهشگران برای تحلیل زباهنگ اتّفاقبهقریب 

، در بررسییی زباهنگ 8088، ابراهیمی و همکاران )قدمپیش( و مطالعات کمتری از جمله 8222

(، 8کاهی، در بررسییی زباهنگ ارزش8088همکاران )، درخشییان و قدمپیش (،8بینیهیجان نخبه

، قدمپیشی( و فردوس ۀدر شاهنام یشییاندزباهنگ مرگ، در بررسیی 8000ابراهیمی و جهانی )

بردن وا گان و  به کار ۀلیوسیییبه، در بررسیییی زباهنگ اعتباریابی 8088ابراهیمی و همکاران )

اند. علاوه بر تحلیل زباهنگ بهره برده می( از الگوی مفهو2عبارات انگلیسی در مکالمات روزمره

 .نپرداخته است معلّمنگرانی ای به بررسی زباهنگ آموزشی دلتا کنون هیچ مطالعه این

                                                            
1. sapioemotionality 

2. devaluation 

3. accreditation with English in daily conversations 
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 فرادلی آموزشیدلی تا : از هیچمعّلمنگرانی دل آموزشی زباهنگ. 1. 2

ن امعلّماندرکاران آموزشی از جمله مدیران، دست زبان یکاوفرهنگبه  زباهنگ آموزشیبررسی 

 نظام فکری و فرهنگیشییود که درس و فضییاهای آموزشییی گفته می هایکلاسو فراگیران در 

دم ق)پیشسازد مطلوب رهنمون مینتایج یابی به دستدر جهت آنان را و  آنان را روشن ساخته

 گفتارهاییها و پارهوا ه، دیگرعبارتبهیا  معلّم نگرانیدل آموزشی زباهنگ. (8000و ابراهیمی، 

تواند گویای فرهنگ می دبرمی کار بهشییاگردانش در مواجهه با مسییالل و مشییکلات  معلّمکه 

 لّممعدر گفتمان مندی دغدغهدر سطوح مختلف  که آموزشی حاکم بر جامعۀ مورد بررسی باشد

( 8جدول ) هَیَجامَدالگوی  بر اسییاس معلّم نگرانیسییطوح دلدر این مطالعه، کند. نمود پیدا می

د نشویمتقسیم  فرادلی و دلیدرون دلی،برون دلی،به چهار سطح هیچشود که در نظر گرفته می

 (. 8080ن،و همکارا 8، العبدوانیقدمپیش)

 (86، ص. 2422 قدمپیش) جامَدیَهَبر اساس سطوح  معلّمنگرانی دل انواع .1جدول 

 

 

نسبت به  معلّممندی است که در آن سطحی از دغدغهدلی هیچ، جامَدیَهَبر اساس الگوی 

آگاهی از مسالل شاگردان برای ، دیگرعبارتبهآگاهی قرار دارد. مسالل شاگردان در وضعیت هیچ

                                                            
1. Al Abdwani 
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ی بنابراین هیچ واکنش رفتار ،دهد خود را درگیر مشکلات آنان نکندی ندارد و ترجیح میاهمّیّت او

در این حالت، عباراتی  (. 8080ن،و همکارا ، العبدوانیقدمپیش) دهدنیز از خود نشان نمی

مگه چی به ما »و « مسئلۀ خودشه، خودش هم باید حلش کنه»، «به من چه ربطی داره»همچون 

شود که شنیده می معلّمدر گفتمان یک « ها کنیمرسه که بیخود خودمون رو درگیر اینمی

 دغدغگی وی در محیط آموزشی است.نشاندهندۀ بی

به حالتی اشاره دارد که  ،نیز یاد کرد همدردییا  زبانیهم عنوانبهتوان که از آن می دلیبرون

 ارۀدرباو به این معنا که آگاهی قرار دارد. نسیبت به مسیالل شیاگردانش در وضعیت برون معلّم

کلام شییده و هم آموزانزبانکند تا با تنها تلاش می دارای هیجانات دور اسییت و این مسییالل

. قدم و ابراهیمی، در حال چاپ()پیش به نصییییحت کردن آنها بپردازد منفعلیانیه صیییورتبیه

حالا  .برات افتاده و باعا شیییده از درس عقب بمونی اتّفاقمتأسیییفم که این »گفتارهایی متل 

 «دقیق برای درس خوندنت داشیییته باشییییریزی باید برنامه»و « کنیاشیییکال نداره جبران می

 هستند. معلّممندی نشاندهندۀ این سطح از دغدغه

آگاهی است که به درون و در سیطح معلّممندی بالاتری از دغدغه میزان یا همدلی دلیدرون

دیدن شرایط از در تعامل با مشییکلات شاگردان و فهم آنها و همچنین  معلّماسیتعداد و توانایی 

درک  عنوانبه همدلی تعریف(. 8007، 8اندرسون شیود )تتگاه ومی مربوطۀ نگاه شیاگرد دریچ

عد شناختی همدلی را شناسان بُروانا امّ ،شده استکاملاً پذیرفته مخاطباحساسات و هیجانات 

محور دلی فعالدلی، درون. بر خلاف برون(8081، 8الیندن)مک دانندبر بُعد عاطفی آن ارجح می

کند با در نظر گرفتن حال شاگرد در همان در این حالت سییعی می معلّماسیت به این معنی که 

اگر برای »جملاتی مانند  (.8088قدم، )پیش لحظه، گامی برای برطرف کردن مشیییکل او بردارد

هر » ،«مگیر. غیبتت رو در نظر نمیکلاس نیایتونی جلسییه دیگه کارت مشییکلی پیش میاد می

احا رو با هم د کمی مبیقبل از شروع امتحان بیای»و  «الی داشتید بهم پیام بدید بپرسیدوقت سؤ

 هستند. معلّمدلی مندی درونگویای سطح دغدغه «مرور کنیم

                                                            
1. Tettegah & Anderson 

2. McAlinden 
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در سطح فراآگاهی قرار  معلّم. در این حالت، استفرادلی  ،معلّممندی بالاترین سطح دغدغه

 تلاش معّلمگیرد. در سطح فرادلی، فراتر از لحظۀ حال را در نظر می دلی،بر خلاف درون ودارد 

کاری برای شاگرد انجام بدهد که در تغییری در شییاگرد یا در وضییعیت او ایجاد کند و کند می

دلی موجب ناراحتی آینده به خیر و صییلاح اوسییت هر چند ممکن اسییت عدم درک عمیق فرا

من »عباراتی مانند . قدم و ابراهیمی، در حال چاپ(یش؛ پ8088قدم، شود )پیششاگرد در لحظه 

این »و « کنهوگرنه به حال من که فرقی نمی گم این کیار رو انجیام بیدیمی بیه خیاطر خودت

یلی زیاد مندی خنشانگر سطح دغدغه «کنم که عقب نمونیجلسیۀ کلاس رو واسیت ضیبط می

 یعنی فرادلی هستند. معلّم

 پژوهش روش. 1

رای ب معلّم ینگرانزباهنگ دلبررسییی  ،اسییتتوصیییفی -از نوع کیفیکه  حاضییرهدف پژوهش 

 علّممبین و تعاملات مکالمات  کهازآنجاییاست.  مؤسسات آموزش زبانبافت در  انشزآموزبان

از  نگارنده شییود،محدود نمی ،و به تعداد جلسییات اندکبه بازۀ زمانی کلاس درس  آموزو زبان

در  ول به تدریسغکه مش زبان انگلیسیی سمدرّ 801با  سیاختاریافتهمصیاحبۀ نیمه انجام طریق

مندی خود نسییبت به آیندۀ دغدغهنگرانی و دلتا میزان  از آنان خواسییتها بودند آموزشییگاه

 انمدرّسیی. شییاگردانشییان را شییرح داده و آن را با نقل تجربیات خود در این رابطه تبیین نمایند

مدارک  یسال، دارا 00تا  88 یسن بازۀ در مرد 82 و زن 18 از متشکل پژوهش در کنندهشرکت

 هایهدر رشت یارشد و دکتر یکارشناس ،ی(، کارشناسیکارشیناسی ی)دانشیجو پلمید یلیتحصی

تا  یاز مبتد زبان یبودند که در سییطوح مختلف بسییندگ یسیییانگل اتیّو ادب یآموزش، مترجم

رد مو مدرّسییان ۀهم. کردندیم سیتدر نسییالابزرگکودکان، نوجوانان و  نیسیین یابر شییرفتهیپ

 80تا  8 نیآنها ب سیتدر ۀتجرب کردند.یم سیشهر تدر یدر مناطق بالاو در شهر مشهد مطالعه 

های اجتماعی( انجام شد. )از طریق شبکه برخطصورت حضوری و دو ها به مصاحبهسال بود. 

 خردادت چهار ماه )از ادامه یافت و در طول مدّ  8اشباع لاعات تا رسیدن به درجۀآوری اطّجمع

                                                            
1. saturation level 
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مصاحبه عبارت بودند  سؤالاتانجام شد.  در دسترسگیری ( و به روش نمونه8008 وریشهرتا 

 از:

  دهید؟می اهمّیّت آموزان خودزبانآیا به مسالل و مشکلات 

  ؟ چقدر و چگونه؟کنیدمیهمدردی آموزان خود زبانآیا با 

  ؟ چقدر و چگونه؟کنیدمیهمدلی آموزان خود زبانآیا با 

  دهید؟چه کارهایی انجام می آنهابه خاطر آیندۀ 

  چیست؟ آنها رایبنگرانی ابراز دلهدف شما از 

  نگرانی شییما ( در مقابل ابراز دل…)متبت، منفی، آموزانزبان واکنشاحسییاس و

 چیست؟

راحی ط و الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ معلّمنگرانی دل سطوحمصاحبه بر اساس  سؤالات

، «SPEAKING» های مربوط به الگویل، دادهاوّ سؤالهای پنج که از پاسه یاگونهبهشدند. 

های مربوط داده ،شش سؤالکنندگان استخراج شد و الگوهای فرهنگی و سطح هیجامد شرکت

و واکاوی به اسییتخراج  نگارندهها، سییازی مصییاحبهپس از پیاده به زباهیجان را فراهم سییاخت.

مجموع . پرداختدر پرتو الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ  زباهنگاین  حاوی یگفتیارهاپیاره

که پس بود  گفتارپاره 258 معلّم ینگرانزباهنگ دلی استخراج شده مربوط به گفتارهاپارهتعداد 

 850) دلی، درون(گفتارپاره 21) دلی، برون(گفتارپاره 82) دلیهیچ در چهار سییطحاز بررسییی، 

 بندی شدند.دسته (گفتارپاره 78) و فرادلی (گفتارپاره

 ی پژوهشهایافته. 0

 بر اسییاسانگلیسییی در بافت مؤسییسییات آموزش زبان  معلّم نگرانیدلدر این بخش، زباهنگ 

ی مفهومی تحلییل زبیاهنیگ همراه بیا در نظر گرفتن زباهیجان فرهنگی مورد تحلیل قرار الگو

 گیرد.می
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  SPEAKING یالگو بر اساس معلّم ینگرانزباهنگ دل. 1. 0

 موقعیت زمانی و مکانی. 1. 1. 0

ی عمومی هاموقعیت در مورد نظر آموزشیبافت در  معلّمنگرانی نشان داد که دل هادادهبررسی 

، مکالمات های مجازیرسانپیام) و همچنین خصیوصیی و غیررسیمی)آموزشیگاه( رسیمی و 

مومی و ع موقعیتدر  معلّمنگرانی دلنتایج بیانگر این بود که همچنین،  ییابید.بروز می (تلفنی

 موقعیتدر  این زباهنگ کهدرحالیاسیییت  «دلیدرون»و  «دلیبرون» از نوعبیشیییتر ، رسیییمی

 تموقعیای از فرادلی در نمونه عنوانبه است. «فرادلی» بیشیتر از نوع خصیوصیی و غیررسیمی

ها مهمه واسم طوری که هیادگیری بچّ» توان به مورد زیر اشاره کرد:خصیوصی و غیررسمی می

 ...کتاب زبانش مشییکل داشییت  CDاز زبان آموزان  یکیبتونن در آینده ازش سییود ببرن. متلاً 

در باز  نیوالد یدر تلگرام فرسییتادم ول rarبه صیورت  را CD لیفا بود، ادیز لیچون حجم فا

در تلگرام آپلود  تکتکرا  CDقسییمت از  50مشییکل داشییتند و من حدود  rar لیکردن فا

حرف  معلّمکار »عمومی و رسییمی عبارت اسییت از:  موقعیتدر  دلیبرونای از نمونه .«کردم

غیر مستقیم باهاشون حرف  طوربه نمیبیممن هم در مورد مشکلات اخلاقى که در کلاس  زدنه،

 .«زنممی

 کنندگانشرکت. 2. 1. 0

ی ر و رسمنابرابنسبت به هم در موقعیت آموزش زبان انگلیسی  مؤسساتبافت و شاگرد در  معلّم

در هر دو موقعیت مشاهده  معلّمنگرانی و زباهنگ دل قرار دارند یمینابرابر و صم همچنین، و

 دلی بسامد بالاتری دارد، دری، بروننابرابر و رسمدر موقعیت  کهدرحالی ،علاوه بر این شود.می

لی در دای از بروننمونه رود.ی، فرادلی با بسامد بیشتری به کار میمینابرابر و صمموقعیت 

 انیم فیمدرسشون بدون تکل یبه خاطر درسا یوقت» ازی عبارت است نابرابر و رسم موقعیت

 تیعدر موق دلیفرااز  اینمونه .«دممی یشتریو بهشون فرصت ب کنممی یکلاس باهاشون همدرد

 .شون دغدغه دارمندهیآموزان و استفاده از زبان در آزبان یریادگی یمن برا» یمینابرابر و صم

 .است« مندشون کنمکنم باهاشون صمیمی بشم و به زبان خوندن علاقهسعی می
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 هدف. 1. 1. 0

د نگرانی خودل گوناگونیدر بافت آموزشی مورد نظر با اهداف  معلّمنشان داد که ها تحلیل داده

در گ زباهناین ربسامد استفاده از اهداف پُ در ادامه به تشریحد. کنرا در سطوح مختلف ابراز می

استنتاج شده اهداف شیود. لازم به رکر است که پرداخته می معلّممندی دغدغهسیطوح مختلف 

ولی در سییطح  با هدف یکسییان معلّمنگرانی اسییت دارای همپوشییانی باشییند یعنی دل ممکن

 .دباشمندی متفاوت بروز و ظهور پیدا کرده دغدغه

ر زی و درصیید فراوانی با اهدافدر سییطح فرادلی  معلّمنگرانی بر اسییاس نتایج، زباهنگ دل

 شود:استفاده می

 زبان آموزان  یو اخلاق یدرسییی ندهینگران آ: »(51%) آموزدر رفتار زبان رییتغ جادیا

نار ک فراتر از درس باشد و در شانیکه درس زبان برا کنمیهستم و تمام تلاشم رو م

 .«اموزندیرا ب یو مهارت زندگ یزبان، اصول اخلاق یریادگی

 اعتقاد دارم تو هر شرایطی باید : »(88%) آموزی برای زبانریادگی طیآوردن شرا فراهم

 .«آموزی باز نموننسری مشکلات از زبانهای مستعد به خاطر یکهکمک کرد بچّ

 زبان آموزان و استفاده از زبان در  یریادگی یمن برا(: »80)% ندهیآ یبرا یابراز نگران

دم که کاربردی باشه. هر چند هایی بهشون می. کارها و تمرینشون دغدغه دارمندهیآ

 .«…فهمنمی بعداًگاهی به مذاقشون خوش نمیاد ولی 

 به کارزیر و درصیید فراوانی دلی با اهداف در سییطح درون معلّمنگرانی زباهنگ دل 

 شود:برده می

 یالحظه یحتّ هاهبچّ دمینماجازه (: »25)% آموززبان تیمتبت در ترب گیذاریریثأتی 

 رانهیگسخت یلیخ طیشرا نیدر ا ن.خودشیون رو مورد تمسخر قرار بد یهمکلاسی

 .«کنند تیرعا حتماً در کلاس رو گریکدیاحترام به  کنمیم ی. سعکنمیعمل م

 یآموز ارزشییی زبانبرا» :(80)% آموزدادن به عواطف و احسییاسییات زبان اهمّیّت 

تییا حس  سیییتهییاتیییقییاللم و احترام و اعتمییاد بییه آنهییا جزو الو معلّم یمسیییاو

 .«ابدیاش را دریارزشمند
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 دارم و کار  دیکوز تأآمزبان بر نقاط متبت کار»: (88ی %با درصیید فراوان) ایجاد انگیزه

 نیدر ا نفسشاعتمادبهتا هم  کنمیم سیهیآموزان مقازبان ریاو را با خودش نه با سیا

 .«شهبا داشته شرفتیپ یبرا یو مشوق درون زهیو هم انگ بشه تیتقو نهیزم

 کنم با در مورد یادگیرى زبان سعى می(: »82ی )%ریادگی یمناسیب برا یفضیا جادیا

 .«مندشون کنمبودن باهاشون به زبان علاقهشاد کردن جو کلاس و مهربون 

به همراه درصد شیود برده می به کاردلی در سیطح برون معلّمنگرانی اهدافی که زباهنگ دل

 از: اندعبارتفراوانی 

 انیم فیمدرسشون بدون تکل یبه خاطر درسیا یوقت یگاه» :(22)% کردن همدردی 

 .«دمیم یشتریو بهشون فرصت ب کنمیم یکلاس باهاشون همدرد

 اینکه زبان انگلیسیى درست یاد بگیرن یا به زبان »: (28)% یریادگی یعلاقه برا جادیا

 .«زنمیمحرف  یلیباره باهاشون خ نیبشن برام مهمه. در ا مندعلاقه

 اندعبارتشود برده می به کاردلی هیچدر سطح  معلّمنگرانی از جمله اهدافی که زباهنگ دل

 از:

 گهید یدرسمو خوب بدم تو کلاس. ول کنمیم یمن سع(: »22)% تیمسئول رفتنینپذ 

 .«خودشونه تیمسئول رنیبگ ادیکنن  توجّه نکهیا

 %( 82ابراز نارضیییایتی« :)ولی مجبور کرد. شیییهینم ن روکه دوسیییت ندار ییکسیییا 

 .«رنیگیم ادی یزیچ هیکه در معرض باشن بالاخره  هم قدرنیهم

 چون سیینم کمه  کنمیها حفظ مهحدودم رو با بچّ حد و معمولاً: »(88)% میحفظ حر

 .«ازم حساب ببرن

که منجر به  دلیکه بر خلاف هیچزباهیجان فرهنگی نیز نشیییان داد ها از منظر واکیاوی داده

ایجاد هیجانات متبت  به معلّمدلی درون و دلیشیییود، برونایجیاد هیجان منفی در مخاطب می

اش گاهی باعا ایجاد هیجان منفی برخلاف سییرشییت خیرخواهانه فرادلی مقابل،در . انجامدمی

دیر یا زود در اغلب اوقات  معلّمشییود که این هیجان بسییته به نوع ارتباط وی با در شییاگرد می

کنم وقتی کاری می»ی در این رابطه اظهار کرد: معلّم ،برای متال شود.تبدیل به هیجان متبت می
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کنن، ل اینو درک نمیا گاهی خودشییون اوّامّ ،کنمخودم کیف میهاسییت هکه به سییود آیندۀ بچّ

 فهمن چقدر بهکنن میکنن که چرا چنین و چنان، اما بعد که تجربه میشن، بحا میدلخور می

 .«کننر هم مینفعشون بوده میان تشکّ

 ترتیب عملکرد گفتمان. 0. 1. 0

را  آن معلّمکه مندی دغدغه نوعس ترتیب عملکرد گفتمان بر اسییاها نشییان داد نتایج مصییاحبه

د ای به شنیدن مشکل شاگرعلاقه معلّم کهازآنجایی یدلچیدر سطح همتفاوت است. کند ابراز می

 و زبانیهمبه  معلّمدلی، در سییطح برونشییود. ندارد، این عدم تمایل موجب قبض گفتمان می

از  مممنون، متالعنوانبه)ای کوتاه جملهپاسییه خود را در قالب  درنتیجهکند همدردی اکتفا می

کند احسییاس او دلی، به دلیل اینکه شییاگرد حس میدر سییطح درون کند.دریافت می (لطفتون

طخوبی به آید که به گشییودگی می وجود بههیجان متبت در کلام  درک شییده اسییت معلّم توسییّ

جبهه گرفته و به  معلّمگاهی شییاگرد در مقابل خواسییتۀ سییطح فرادلی، انجامد. در گفتمان می

آمده و ، شییاگرد درصییدد جبران آن برمعلّمپردازد. گاهی اوقات هم با درک فرادلی اعتراض می

 کند.آن را در کلام خود منعکس می

 لحن کلام. 6. 1. 0

در در بافت موردنظر  این زباهنگ ادای آهنگ و آوای ،کنندگانبر اسیییاس اظهارات شیییرکت

 همراه با درصد فراوانیکند که پیدا می نمود متفاوتیبه اشکال  های مختلفموقعیتسیطوح و 

 از: اندعبارتآنها 

 دارم دوسییت ندارم، مدنظر رو درسییی مطالب انتقال فقط من(: »82آمیز )%نصیییحت 

 نصیحتشون خیلی باره این در. بشن آماده هم دیگر هایجنبه در زندگی برای هاهبچّ

 .دلی()درون« کنممی

 %( 85دلسییوزانه :)«وزر بود، نفرسییتاده برام تکلیفی هیچ ترم طول در هاهبچّ از یکی 

 هک بفرسییته برام و بگیره فیلم بزنه ورق رو کار کتاب کل خواسییتم مادرش از آخر

 .دلی()درون« کنه دریافت تکالیف برای اینمره یه حداقل
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 %( 85دوسیییتانه :)«ۀدانش زبانى و چه در زمین ۀچه در زمین دوسیییتانه تا حد امکان 

 .دلی(رونب« )کنماخلاقیات آگاهشون می

 ّرنگی، مداد خودشون با آموزانزبان هاوقت تدریس خیلی هنگام(: »88آمیز )%تمحب 

 ردیک فراموش بگم تونممی معلّم عنوانبه من و نیاوردن کتاب حتی یا قیچی چسب،

 .دلی()درون« نمونن عقب کلاس توی تا دادم بهشون خودم لوازم از همیشه ولی

 گم اگه مشکلی واسه درس خوندن دارین همیشه به شاگردام می(: »80آمیز )%تعارف

 .دلی()برون« شه بهم بگینکه به دست من باز می

 خوندن گم یه کم به کمکی که زبان نگران آیندشییونم. بهشییون می(: »88آمیز )%گلایه

ر کنیید بعید دنبال چیدن بهانه و نالیدن از کنیه در همیه ابعیاد زنیدگی فکبهتون می

 .دلی()فرا« مشکلاتش باشید

 نن ککاری میهای کلاسیشون اهمالتالیّوقتی در انجام تکالیف یا فعّ: »(2)% عصبانی

گیرن که در آینده کاری کنن جوری یاد نمیکنم. بیاید بفهمن اگر کمدعواشیییون می

 .)فرادلی(« دردشون بخورهبه

 ن کنانگارانه نقض میها توی کلاس، قوانین کلاس رو سهلهوقتی بچّ: »(5)% طنزآلود

 «یادشون بمونه تکرار نکنن تاای چیزی بیارن خوام شیرینیازشیون واسه جریمه می

 .دلی()برون

 ه تا ب کنممی توجّه بهش کمتر منم نده کلاس دل به آموززبان اگر»: (2)% دلسردکننده

 .دلی()هیچ «دخودش بیا

 اناتی که درو هیج معلّممندی ابراز دغدغه سطحبسیته به ها پیداسیت، که از متال گونههمان

نیز دچار تغییراتی  کلاملحن ها و جملات، آهنگ و علاوه بر وا هشیییود، می مکالمات رد و بدل

 شود.می

 ابزار گفتمان. 5. 1. 0

 های گفتاری رکر شیییده، گونۀنمونهعلاوه بر و شیییاگرد در بافت موردنظر  معلّمکانال ارتباطی 

ود خ معّلمرسان تلگرام برای شییاگردی که در پیام ،برای متالشیود. میشیامل نیز را نوشیتاری 

تیچر ببخشییید من امروز تکلیف ننوشییتم چون مریض بودم. میشییه ازم این جلسییه »نوشییته 
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این جلسییه امیدوارم حالت خوب باشییه. »کند: این پاسییه را دریافت می معلّمو از « نپرسییین؟

ز ای انمونه «کنم.تکالیفت رو چک می دیگه حتماً ۀجلسیی لیاشییکال نداره چون مریض بودی و

علاوه بر  .است شدهنوشیتاری ابراز  صیورتبهدلی اسیت که در سیطح برون معلّممندی دغدغه

 خصوصبهگفتاری  صورتبهنگرانی آنها کنندگان این مطالعه، ابراز دلهار شیرکتبنا به اظاین، 

الب در ق کهدرحالی شییودو تأثیرگذاری بیشییتر میهیجانات  باعا درک بهتردر سییطح فرادلی 

ابطه ها در این رمعّلمیکی از  ،برای متال .نوشیتاری کمتر قادر به درک هیجانات یکدیگر هستند

ری خوام کاها میهتلگرام از بچّ تی نوشتاری توی گروهتا حالا پیش اومده وق: »خاطرنشیان کرد

 «.کنن از من ناراحت شدنچون لحن و احساس منو درست درک نمیرو انجام بدن 

 قوانین گفتمان. 7. 1. 0

 علّممنگرانی مرتبط با زباهنگ دلفرهنگی حاکم بر سبک گفتمان .هنجارهای اجتماعیاز جمله 

های هنادیده گرفت. اونا هم متل بچّ ها روهنمیشه مشکلات بچّ متل) گراییجمعتوان به می

م قالل معلّم یمساو یآموز ارزشزبان یبرا متلمحوری )( و احترام.خودمون هستن. چه فرقی داره

 .اشاره نمود (ن.ابیدر ور دیشونتا حس ارزشمن مههاتیلووو احترام و اعتماد به آنها جزو ا

دریس و تجربۀ تان با سن معلّم در میان یدلسطح هیچها نشان داد بررسی نتایج مصاحبههمچنین، 

ف دیگر، از طر کنند.را ابراز میو دلایل آن تفاوتی خود بیصریحاً تر است و این افراد کمتر رایج

لی و دنگرانی خود را در سطح درونان با سن، تحصیلات و تجربۀ تدریس بیشتر، دلمعلّماغلب 

هیجان  تولیددهند که منجر به بروز میمحور تالیّبا شور و هیجان به شکل کلامی و فعّ و  فرادلی

وقات برخی ا ،فرادلی بیشتر معطوف به آیندۀ شاگرد است کهازآنجاییهر چند  شود.میمتبت 

 گردد.میسبب عدم درک مسئله از جانب شاگرد و رنجش وی 

 نوع گفتمان. 8. 1. 0

 در بافت مورد نظر غالبًا از نوع مکالمۀ معلّمنگرانی دهد که زباهنگ دلها نشان میبررسی داده 

 درآموزشی این زباهنگ  ،علاوه بر اینرایج است.  در گفتمان عادی و روزمره بوده که شیفاهی

نیز کاربرد دارد. برای متال، روند می کار بههایی که از گذشیییته تا به امروز المتلقالب ضیییرب

 برد. کار بهرا  «جور استاد به ز مهر پدر» عبارت معلّمفرادلی  اهمّیّتنشان دادن  ی برایمعلّم



 (8008) 8، شمارۀ 52مطالعات زبان و ترجمه                                    دورۀ                                                        877 

 

 های فرهنگیالگو بر اساس معلّم ینگرانزباهنگ دل. 2. 0

 انگلیسی در پژوهش مؤسسات آموزش زبان مدّرسانمستتر در زبان بررسیی الگوهای فرهنگی 

 :استبه شرح زیر در این بافت آموزشی مبین الگوهای فرهنگی غالب حاضر، 

  ها، مشکلات ما هم هست. ما در قبال همشکلات بچّ» :نگریگرایی و کلجمعفرهنگ

 .«اونها و آیندشون مسئولیم

 ی شم ولو بلد نیستن ناراحت میپرسم وقتی ازشون درس می»: افزودهفرهنگ اغراق

 .«گیرمل بهشون سخت نمیکنم و برای بار اوّرعایتشونو می

  :ها ارتباط خوبی دارم و اونها هم چون بهم اعتماد دارن هبا بچّ»بیافیت فرهنگی قوی

 .«کننحرفمو گوش می

 ن خودشو ینسبت به همکلاس شهیمهمه که هم یلیبرام خ»ت: بلندمدّ هایگیریجهت

لاس در ک ییهاتیّ الفعّ  نیبنابرا؛ داشته باشن و به هم کمک کنن تیاحسیاس مسیئول

 .«بشه تیحس تقو نیکه ا کنمیم جادیا

 رو هم  همدیگه مسییخره نکردنو  هاهمکلاسیییاحترام گذاشییتن به » :محوریاحترام

 .«دمیم ادیبهشون 

 دارم.  ینگراناونها دل ۀندیسیییرنوشیییت و آ در مورداز اوقات  یلیخ» : 8خیرخواهی

شان یاز نقص زبان شیتریب یلیخ نمیبیدر اونها م یکه نقص رفتار یزمان مخصیوصیاً

 .«کنم کمکشون کنمو سعی می کنهیم جادیو دغدغه ا ینگرانبرام دل

 جامَدیَهَی الگو بر اساس معلّم ینگرانزباهنگ دل. 1. 0

در سیییطوح  معلّمنگرانی بود که زباهنگ دل امرمبین این های پژوهش حاضیییر واکیاوی داده

سبت به ن انمعلّم ،تبعبهشود و می استفاده وفوربهدر بافت آموزشگاه زبان مندی مختلف دغدغه

، نتایج نشان داد که در این بافت ترقیدقبیان  به آگاهی قرار دارند.آن در سیطح هَیَجامدی درون

که به ترتیب بیشیترین بسامد را به  ،دلیدلی، فرادلی و هیچاز بروندلی درون آموزشیی، بسیامد

ا، همصاحبهنتایج بر اساس  که اسیت شیایان یادآوری اسیت. بیشیتر ،دهندخود اختصیاص می

                                                            
1. benevolence 
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از  ّلممعو رویارویی با مشکلات فزاینده از جمله نارضایتی  ممکن اسیت تحت شیرایط متفاوت

آگاهی هیچآگاهی و آگاهی به سمت بروناز سطح درون معلّمنگرانی ، دلشیرایط شغلی موجود

ند و کبیشتری ن خود را درگیر مشکلات دهدبیشیتر ترجیح می معلّم. در این حال، کندپیدا نیل 

 د.نبسنده ک افتدمی اتّفاقکه تنها در سطح کلام گردان با شا زبانیهمبه همدردی و  نهایتاً

 گیرینتیجهبحث و . 6

جوامع جهت در  عات اجتماعی و فرهنگی در شییناسییایی فرهنگ غالبمطال اهمّیّتبه  توجّهبا 

چنین رابطۀ تنگاتنگ و هم( 8080قیدم و ابراهیمی، گیام برداشیییتن برای تیدبیر فرهنگی )پیش

 نگرانیدل زباهنگ حاوی یگفتارهاپارهواکاوی  کوشیییده اسییت بافرهنگ و زبان، این مطالعه 

ان زبان انگلیسی مشغول به تدریس در معلّمبا سیاختاریافته مصیاحبۀ نیمه 801برگرفته از  معلّم

 258. تعداد نمایدهای فرهنگی مسییتتر در این زباهنگ را تبیین ش زبان، مؤلفهمؤسییسییات آموز

دی شده بندلی و فرادلی دستهدلی، دروندلی، برونپس از بررسی، در چهار سطح هیچگفتار پاره

که  ها حاکی از آن استیافته مورد مداقه قرار گرفتند.و در پرتو الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ 

خصییوصییی و ی هاموقعیتدر  ی عمومی و رسییمیهاموقعیت علاوه براین زباهنگ آموزشییی 

ی و سمنابرابر و ردر موقعیت  نسبت به یکدیگر آموزو زبان معلّمیابد و غیررسیمی نیز بروز می

آموزان در قالب برای زبان معلّمنگرانی زبیاهنگ دل ی قرار دارنید.مینیابرابر و صیییم همچنین،

 دوسییتانه،های متفاوتی از جمله این زباهنگ آموزشییی با لحندهد. نوشییتاری رخ میگفتاری و 

 نگرانی خود را در سطوح مختلفدل معلّمو  شودآمیز استفاده میآمیز، دلسوزانه و گلایهنصیحت

 یفضیییا فراهم آوردن)فرادلی(،  آموزدر رفتار زبان رییتغ جادیابا اهدافی همچون مندی دغدغه

و ابراز  دلی()بیرونی ریادگی یعلاقه برا جادیادلی(، ی و ایجاد انگیزه )درونریادگی یمناسب برا

 د.دهدلی( بروز مینارضایتی و حفظ حریم )هیچ

ها، در محیط آموزشیییی مورد نظر این پژوهش، بر اسیییاس نتایج مصیییاحبهعلیاوه بر این، 

رد که دا دلیی بسیییامد بالاتری نسیییبت به هیچتوجّهقابل  طوربهدلی و فرادلی دلی، درونبرون

. در وهلۀ استبه شاگردان در تعاملات هر چند در سطح کلامی  معلّمدادن  اهمّیّتدهندۀ نشیان
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 8ها مطابقت دارد که نیسبت( ایرانی8008گرایی )هافسیتد، ل، این یافته با فرهنگ غالب جمعاوّ

در سطوح  خصوصبه معلّمنگرانی نامد. دلمی 8نگر( از لحاظ شناختی، آن را فرهنگ کل8221)

ت خود را قیّدهد و رضایت و موفّآموزان را مدنظر قرار میع زباندهد که او منافبالاتر نشیان می

این یافته با نتایج مطالعات پیشین )از جمله، داند. آموزان نمیت زبانقیّمستقل از رضایت و موفّ

قییدم، درخشیییان و ؛ پیشقییدم و ابراهیمی، در حییال چییاپ؛ پیش8000قییدم و ابراهیمی، پیش

 شده است. ارعانگرایی ایرانیان ها به فرهنگ جمعدر آن کهراستا است ( هم8088همکاران، 

افزوده توان بیانگر فرهنگ اغراقان را میمعلّمدلی در از طرف دیگر، بسیییامید بیالیای برون

ایرانی دانسییت که به این محیط آموزشییی نیز تسییری یافته اسییت. بر اسییاس گفتۀ میر  ۀجامع

 صورتبهاحساسات و هیجانات واقعی خود را  کاسیته که افراد( بر خلاف جوامع اغراق8080)

تقیم غیرمس صورتبهافزوده افراد اغلب کنند، در جوامع اغراقمستقیم و خالی از تعارف بیان می

، دلیدر سطح برون معّلمنگرانی دهند. در بحا دلای واکنش نشیان میگونهو به شیکل تعارف

کند و خصوصیاتی می زبانیهمو تنها با او  دهدعمل خاصی برای شاگرد انجام نمی معلّماینکه 

 دهد.رسند، این بعد فرهنگی را نشان میتر به نظر میهمچون استفاده از جملاتی که ملایم

آموز و نقش برای ارتباط میان خود و زبان معلّمنتایج همچنین حاکی از ارزش قالل شیییدن 

( در این محیط 8272مهم اعتمیاد در روابط آنیان اسیییت که یادآور بافت فرهنگی قوی )هال، 

 های با بافت قوی با تکیه بر بافت فیزیکی،برداشت معنا در فرهنگ کهازآنجاییآموزشیی است. 

ز لآموز بسیییار حاو زبان معلّمشییود، صییمیمیت ارتباط بین اجتماعی و روانی گفتمان انجام می

توان دریافت که هر چقدر صمیمیت بین آنها بیشتر باشد، شاگردان با بنابراین می؛ اسیت اهمّیّت

پاسه بهتری )هیجانات متبت( در  معّلماعتماد بیشیتری مسیالل خود را مطرح کرده و همچنین 

نماید. علاوه بر این، بر همین اساس به آموز دریافت میفرادلی نسیبت به زبان خصیوصبهقبال 

 اعتمادکاسییته( که مبین فرهنگ 8220قدم و جاجرمی )رغم نتایج مطالعۀ پیشرسیید علینظر می

در حوزۀ پژوهشییی کشییور اسییت، حوزۀ آموزشییی مورد نظر این مطالعه بیشییتر دارای فرهنگ 

                                                            
1. Nisbett 

2. holistic 
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 آموز مبتنی بر اعتمادو زبان معّلم( است بدین معنا که ارتباط بین 8225اعتمادافزوده )فوکویاما، 

 است.

( 8008)هافستد،  تبلندمدّ هایگیریدلی و فرادلی نشانگر فرهنگ جهت، دروناوه بر اینعل

گیرد و برای تنها زمان حال را در نظر نمی معلّمدر این محیط آموزشیییی اسیییت. بدین معنا که 

ینده گرا و مبتنی بر آ، دیدگاهی عملدیگرعبارتبهکند؛ آموزان نیز احساس نگرانی میآیندۀ زبان

در  معلّمنگرانی (، در دل8217) 8های ارزشیییی باندگیریدارد. علیاوه بر این، از دییدگاه جهت

 شود. به اعتقاددلی نوعی فرهنگ خیرخواهی نمایان میی بروندلی و فرادلی و حتّ سطوح درون

گروهی گرا فقط در روابط درونهای خیرخواهانه در جوامع جمعگیری( جهت8007) 8شییوارتز

رانی نگها در ارتباط با دلمعلّمدر پژوهش حاضیر، بررسی گفتمان  کهیدرحالکند، دا مینمود پی

دهد که این باور در بافت آموزشییی مورد نظر موضییوعیت آموزانشییان نشییان میآنها برای زبان

 ندارد.

نسییبت به این زباهنگ در سییطح  انمعلّمنشییان داد که  ، نتایج این پژوهشاز سییوی دیگر

 بسامد معلّممندی دلی نسیبت به سیطوح دیگر دغدغهو درون آگاهی قرار دارندهَیَجامدی درون

ق تواند نشانگر سودلی که در درجۀ دوم قرار گرفت میهر چند بسامد بالای برون بالاتری دارد.

و عدم ر شیییرایط نامطلوب که در اث باشیییدهمدردی و  زبانیهمبه کردن اکتفا  به سیییمت معلّم

 رسد.ۀ ظهور میبه منصرضایتمندی 

ها و فرهنگ جامعۀ آموزشییی مؤسییسییات زبان را در ای از نگرشپاره های این مطالعهیافته

لایل دبررسییی و تواند در ارزیابی کشیید که میبه تصییویر می معلّمنگرانی ارتباط با زباهنگ دل

بخشییییدن به شیییرایط موجود و اصیییلاح به منظور بهبود  این زباهنگ مسیییتتر در اسیییتفاده از

 مفید و مؤثر باشیید های آموزشیییهای حسییاس متل بافتدر محیط خصییوصبهها فرهنگیبد

شود مسئولان حوزۀ آموزشی مربوطه در این راسیتا، پیشینهاد می. (8000 ،یمیو ابراه قدمشیپ)

برای حفظ فرهنگ سیالم همدلی و ارتباط مؤثر کنشگران این حیطه احساس مسئولیت نموده و 

                                                            
1. Bond 

2. Schwartz 
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ؤسسات آموزش زبان متمرکز بود. بر ماز سیوی دیگر، این پژوهش جهت رفع موانع بکوشیند. 

ار دهند د مداقه قرهای آموزشی دیگر را از این حیا مورشود تحقیقات بیشتر، بافتپیشنهاد می

ر با در نظتوان میهای آتی اراله شییود. علاوه بر این، در پژوهشتری تا تصییویر فرهنگی جامع

 ی، سابقۀ تدریس و طبقۀ اجتماعی و اقتصادگرفتن متغیرهایی همچون جنسیت، سن، تحصیلات

 در ارتباط با این زباهنگ انجام داد. تریدقیقهای آموز بررسیو زبان معلّم

 نامهکتاب

فرهنگ  یمؤثر در معرف یزباهنگ؛ روشیی لیتحل یمفهوم یالگو(. 8000ابراهیمی، ش.، و جهانی، ز. )

 ۀهشنامپژوی(. فردوس ۀدر شاهنام یشی: زباهنگ مرگاندیمورد ۀمطالع (زبانانیرفارسیغ به انیرانیا
  .825-805 (،8)80 ،زبانانیفارس ریبه غ یآموزش زبان فارس

 https://doi.org/10.30479/jtpsol.2021.15104.1521 
ستایی و کاربرد گفتمانی آن شناختی زباهنگ مدرک(. بررسیی جامعه8222. )، فیپناه کرماندانیزپور

 . 22-28(، 0)52، مطالعات زبان و ترجمهدر زبان فارسی. 

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.88442 
مطالعات «. کاوی زبانفرهنگ»عنوان ابزاری تحولگرا در به« زباهنگ» معرفی. (8228) قیدم، ر.پیش
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